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KẾ HOẠCH  

Khảo sát về kết quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp  

nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 
 

  Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ 

về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư liên tịch số 

157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Kế hoạch số 

151/KH-UBND ngày 05/9/2019 triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-

CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch khảo sát về kết 

quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhu cầu hỗ trợ 

pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  

Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020; xác định nhu cầu, các hoạt động cụ thể về tăng 

cường năng lực cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026. 

Thu thập đầy đủ thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trong thời gian vừa qua. Đánh giá toàn diện và khách quan về chất 

lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhu cầu hỗ 

trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện 

những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp, tháo gỡ. 

II. YÊU CẦU 

Tổ chức điều tra, khảo sát và đánh giá thông qua báo cáo, thu thập thông 

tin và thông qua phiếu khảo sát. 

Phiếu khảo sát được thiết kế thành các câu hỏi cụ thể, các phương án trả 

lời hoặc ý kiến của đối tượng được khảo sát. Nội dung các câu hỏi phải rõ ràng, 

khách quan, dễ hiểu, dễ trả lời, thể hiện đầy đủ các vấn đề thuộc nội dung điều 

tra, khảo sát; bảo đảm được mục đích điều tra, khảo sát; phù hợp với đối tượng 

được hỏi.  

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1. Đối tượng điều tra, khảo sát 
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- Cán bộ, công chức đầu mối được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp, cán bộ pháp chế. 

- Lãnh đạo doanh nghiệp; cán bộ pháp chế hoặc người được giao làm 

công tác pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan trong tổ chức thực hiện 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2. Nội dung phiếu khảo sát 

- Về chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa giai đoạn 2016-2020. 

- Về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-

2026. 

- Về những khó khăn, vướng mắc. 

- Về đề xuất, kiến nghị trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. 

3. Số lượng phiếu khảo sát: Thực hiện khảo sát từ 100 đến 150 phiếu. 

Phiếu số 1: Dành cho Doanh nghiệp. 

Phiếu số 2: Dành cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan. 

(Kèm theo Kế hoạch này là Phiếu Khảo sát về chất lượng các hoạt động 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 và nhu cầu hỗ 

trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn). 

4. Hình thức điều tra, khảo sát 

- Lấy ý kiến bằng văn bản về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan; 

Kết quả giải quyết đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền. 

- Điều tra, khảo sát bằng phiếu điều tra, khảo sát đối với một số nhóm đối 

tượng. 

- Lồng ghép, kết hợp tại Hội nghị, Hội thảo về công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 

6. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện điều tra, khảo sát sử dụng kinh phí công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Thông tư liên tịch số 

157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp 
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hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước và Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 16/01/2020 của Sở Tư pháp chi kinh 

phí công tác Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 và văn bản 

điều chỉnh Kế hoạch số 12/KH-STP. 

7. Tổng hợp đánh giá, sử dụng kết quả khảo sát 

- Báo cáo tổng hợp kết quả, phân tích đánh giá và kiến nghị, là cơ sở đánh 

giá tổng kết Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh về hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Đề xuất UBND tỉnh xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan để tham mưu cho Lãnh 

đạo Sở thực hiện tốt các nội dung công việc theo kế hoạch; tham mưu cho Lãnh 

đạo Sở phối hợp với các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện kế 

hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Sở. 

2. Văn phòng Sở tham mưu bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết 

để tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch Khảo sát về chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của 

Sở Tư pháp./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VP, XD&KTVBQPPL. 

                KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Vũ Quang Hưng 
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